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«الربيع العربي» يطيح إليو ماري
مناوئون للقذافي
يسيطرون على دبابة
للجيش في منطقة
الزاوية قرب طرابلس
(بن كيرتس ــ أ ب)

ف ��ي ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات والتسعينيات،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ب� �ع ��د إن� � �ش � ��اء الكلية
العسكرية واألكاديمية البحرية في
بنغازي ،وامل��درس��ة الحربية للبنات
ف��ي البيضاء ،وأكاديمية الدراسات
العسكرية بإجدابيا .كما توجد في
درن� ��ة ،أق ��رب امل ��دن ال�ل�ي�ب�ي��ة للحدود
امل �ص��ري��ة ،م��درس��ة ع�س�ك��ري��ة وثكنة
مدرعات.
وك� ��ان ل��وص��ول وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة في
حكومة القذافي ،عبد الفتاح يونس
ال� �ع� �ب� �ي ��دي ،إل � ��ى ب� �ن� �غ ��ازي وإعالنه

االنضمام ال��ى صفوف ال�ث��ورة ،األثر
ال�ك�ب�ي��ر وال �ت �ط� ّ�ور ال�ن��وع��ي ع�ل��ى أداء
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،ال��ذي��ن أص �ب �ح��وا أكثر
تنظيمًا وأك�ث��ر ق��درة على استعمال
األس �ل �ح��ة ال �ت��ي وق �ع��ت ب�ي�ن أيديهم،
وخصوصًا أنهم أعلنوا فتح دورات
ع�س�ك��ري��ة وإع � ��ادة اس�ت�ي�ع��اب املئات
م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ال ��راغ� �ب�ي�ن ف ��ي حمل
ال �س�لاح .وص ��ار التنظيم العسكري
ب��داي��ة ن ��واة لجيش يستعد للزحف
على طرابلس ،آخر حصون القذافي
واملوالني له.
ال �ج��دي��ر ذك ��ره أن ل�ي�ب�ي��ا ت�م�ت��از منذ
ب ��داي ��ة س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن املاضي
بعسكرة املجتمع ،وتبرز هذه الصفة
بالخصوص ،في املناهج التعليمية،
ح� �ي ��ث ُت � �خ� � ّ
�ص� ��ص م� � � ��ادة إجبارية
للطالب اسمها التربية العسكرية،
ويخضع خاللها كل التالميذ ذكورًا
وإناثًا لدورات تأهيلية في استعمال
األس �ل �ح��ة وال ��دف ��اع وب �ع��ض العلوم
ال �ع �س �ك��ري��ة وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ة ،هذا
إض ��اف ��ة ال� ��ى ش��رع �ي��ة ح �م��ل السالح
وانتشاره بني املواطنني ،إذ ال يخلو
ب�ي��ت ف��ي ل�ي�ب�ي��ا م��ن ق�ط�ع��ة س�ل�اح أو
أكثر.
ّ
وي� �ق ��در ب �ع��ض ال �خ �ب ��راء ع� ��دد أفراد
وخمسة
الجيش الليبي بنحو مئة
ّ
وخ� �م� �س�ي�ن أل� � ��ف ج� � �ن � ��دي ،موزعني
على األس�ل�ح��ة األرب �ع��ة ،جيش ّ
البر،
والبحرية ،والطيران ،والدفاع ّ
الجوي.
ّ
ويتعزز ه��ذا الجيش بكتائب أمنية
وش �ب��ه ع �س �ك��ري��ة ع ��دي ��دة ،كاللجان
ميليشيات
الثورية ،وهي عبارة عن
ّ
حزبية تابعة للقذافي مباشرةُ ،حلت
في  1996لكنها عادت إلى الظهور في
سنة  2008وق��ام��ت ب�ع��رض عسكري
ف ��ي ط��راب �ل��س وب �ن �غ ��ازي بمناسبة
ذكرى الفاتح من أيلول (ثورة القذافي
عام  .)1969وهناك الحرس الشعبي،
وهّ � � ��م ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن وح� � � � ��دات أمنية
مكلفة بحراسة املباني واملؤسسات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ي �ف �ت �ق��رون ال ��ى الخبرة
وت�س�ل�ي�ح�ه��م ب �س �ي��طّ .أم � ��ا الكتائب
األمنية التي يترأسها أبناء القذافي
وعددها خمس كتائب ،أبرزها كتيبة
«ال�ص��اع�ق��ة» ال�ت��ي ي�ق��وده��ا املعتصم
والتي أبيدت وتالشت في بنغازي،
وكتيبة خميس التي ال ت��زال تقاتل
ف ��ي م �ص��رات��ة وض ��واح ��ي طرابلس،
ف�لا ُي�ع��رف بالضبط ع��دد املنتسبني
إل �ي �ه��ا وال ح �ج��م ت�س�ل�ي�ح�ه��ا ،لكنها
ع��ال�ي��ة ال �ت��دري��ب وم�ض�م��ون��ة الوالء.
ه ��ذا ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ح ��رس الحدود
وال �ش��رط��ة وق� ��وات م�ك��اف�ح��ة الشغب
وقوات البادية املوجودة في الجنوب
وبعض الكتائب القبلية البعيدة جدًا
ع��ن العاصمة ف��ي أقصى الصحارى
الليبية ،وال�ت��ي ل��م ُي�ع��رف حتى اآلن
موقفها مما يجري.
وت� � �ب� � �ق � ��ى م� � �ع � ��رك � ��ة ط � ��راب � � �ل� � ��س بني
املتظاهرين ،ال��ذي��ن ي��زح�ف��ون عليها
م��ن ك��ل ال�ج�ه��ات ،وال�ك�ت��ائ��ب األمنية
املعززة بالحرس الشعبي والشرطة
وال�ل�ج��ان ال�ث��وري��ة وح ��رس الحدود.
وم � ��ا ُي � �ق ��ال إن� �ه ��م ف � ��رق م ��رت ��زق ��ة من
أف��ري�ق�ي��ا ،ه��ي ال�ت��ي ستحسم مصير
ال�ح�ك��م ف��ي ليبيا ف��ي األي� ��ام القليلة
املقبلة.

الطيارة
باريس ــ ّبسام ّ
ف��ي خطاب دام س��ت دق��ائ��ق فقط ،ل��م يأت
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي على
ذكر اسم ميشال إليو ـ م��اري التي دفعت
نحو ب��اب االس�ت�ق��ال��ة بسبب «ق��رب�ه��ا من
زع �ي��م ت��ون��س ال �س��اب��ق» زي ��ن العابدين
ب��ن ع�ل��ي ،م��ن دون أن يمنع ه��ذا املعلقني
م��ن ال �ق��ول إن �ه��ا «أول � ��ى ض�ح��اي��ا الربيع
العربي» .وقد «اختبأ» ساركوزي وراء ما
وصفه بأنه «تغيير تاريخي» في جنوب
أوروب� � ��ا ل �ي �ب��رر ض � ��رورة «إع� � ��ادة ترتيب
ال �ح �ك��وم��ة» ت�ح��ت ش �ع��ار «ع ��دم التدخل،
ولكن أيضًا عدم املباالة» بما يحصل في
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي .ول��م ي �ت��ردد ف��ي التلويح
بضرورة االستعداد ملا يمكن أن يحصل
ّ
في حال ت��ردي األم��ور في تلك ال��دول مثل
«ت��دف��ق امل �ه��اج��ري��ن» .وف ��ي م �ج��ال تبرير
«مفاجأة ال�ث��ورات العربية» ،أص��ر قاطن
ّ
التنبؤ
اإلليزيه على أن «أحدًا لم يستطع
بما حصل» ،في ن��وع من رف��ع املسؤولية
ألن الجميع يعرف أن اإلليزيه ه��و الذي
يخطط لدبلوماسية فرنسا ،إال أن فقدان
إل �ي��و ـ م ��اري ك��ل ص��دق� ّ�ي�ت�ه��ا ف��ي الخارج
ج�ع��ل م��ن ه��ذا التغيير ض� ��رورة .غ�ي��ر أن
قصة الدبلوماسية الفرنسية ال تتوقف
ف�ق��ط ع�ل��ى ع��دم ق��درت�ه��ا ع�ل��ى استشفاف
التحوالت الكبرى في «الشارع العربي»،
التي كانت متوقدة تحت رماد الصداقات
م��ع زع �م��اء ي�ت��رب�ع��ون ف��ي م��راك��زه��م منذ
عقود ،إذ إن مجمل الدبلوماسيات الغربية
سقطت في فخ اليقظة العربية ،إال أن الكي
دورس� �ي ��ه ك ��ان ي�ع�ي��ش «ح ��ال ��ة مرضية»
منذ وص��ول س��ارك��وزي إل��ى اإلليزيه ولم
ي �س��اع��ده ال �ب �ت��ة م � ��رور «ال �ط �ب �ي��ب برنار
كوشنير» وزي� �رًا مل��دة ث�لاث س �ن��وات ،وال
سيما أن��ه «جعل من مهنة الدبلوماسي
مهنة تطبيل مسرحي» ،وه��و ما انتقده
آالن جوبيه قبل التغيير الحكومي األخير
ورفض أن يترأس الدبلوماسية الفرنسية

ّ
وفضل وزارة الدفاع.
لكن جوبيه ،الذي خبر سابقًا هذا املنصب
( ،)١٩٩٥ - ١٩٩٣ق� ِ�ب��ل ه ��ذه امل� ��رة «إنقاذ
ساركوزي» ،واألخذ بمقاليد دبلوماسية
مريضة ب��دأت انعكاسات مرضها تظهر
على الساحة الداخلية .إذ إن هذا التغيير
ال� � ��ذي «رف� � ��ض س � ��ارك � ��وزي أن ي� �ق ��وم به
ت�ح��ت ال �ض �غ��وط» ،ك�م��ا أس � ّ�ر لـ«األخبار»
م�ن��ذ ي��وم�ين م �ص��در م �ق��رب م��ن اإلليزيه،
ه ��و ب ��ال ��درج ��ة األول � � ��ى ت �غ �ي �ي��ر حكومي
يستهدف ال��رأي العام الداخلي قبل سنة
وشهرين من انتخابات رئاسية ال تحمل
أي تباشير إي�ج��اب�ي��ة ل �س��ارك��وزي ،الذي
وصلت شعبيته إلى أدنى الدرجات في كل
استفتاءات ال��رأي والتي تجعله «خاسرًا
ّأيًا كان خصمه» من االشتراكيني.
وقبل أن تنكشف أبعاد الثورات العربية
والتغييرات التي تفرضها على التعامل
م��ع بلدانها ،ك��ان س��ارك��وزي ق��د دع��ا إلى
�ول «دور اإلس�ل��ام ف��ي فرنسا».
ح ��وار ح � ّ
ت��ردي��د م �م��ل ل �ط��روح��ات س��اب�ق��ة استفاد
م �ن �ه��ا ل� �ل ��وص ��ول إل � ��ى اإلل� �ي ��زي ��ه وكسب
أص � � ��وات ال �ي �م�ي�ن امل� �ت� �ط ��رف .وك� � ��ان آالن
جوبيه هذه امل��رة إلى جانب عدد متزايد
م��ن ن ��واب ح��زب األك�ث��ري��ة ف��ي طليعة من

آالن جوبيه
الخارجية
يتو ّلى
ّ
الفرنسية لـ«إنقاذ
ّ
ساركوزي»

ّ
«ح� � ��ذر م ��ن ال �ل �ع��ب ب ��ال� �ن ��ار» ،إذ إن هذه
الطروحات دفعت بالجبهة الوطنية إلى
شعبية لم تصل إليها سابقًا ،ج��اوزت الـ
 ٢٠في املئة.
ه� � ��ذا ال � �ع ��ام ��ل ل� �ع ��ب أي � �ض� ��ًا باملناصب
الثالثة التي ج��رى تعديلها ،إذ إن كلود
ّ
واملقرب جدًا من
غيان ،سكرتير اإلليزيه
س� ��ارك� ��وزي ،ح ��ل م �ح��ل ب��ري��س هوتوفو
ال��ذي انتقده عديدون بسبب تصريحات
عنصرية له وص��در حكم ض��ده بسببها.
ويعرف عن غيان ،رئيس الشرطة السابق،
«ليونة ودبلوماسية» يمكنهما أن «تمررا
قوانني ساركوزية متشددة» ،يقال إنه كان
وراءها عندما كان سكرتيرًا لإلليزيه من
دون تصريحات عنصرية .التصريحات
ال�ع�ن�ص��ري��ة أت ��ت أي �ض��ًا م�ن��ذ م ��دة ليست
بعيدة ممن ح��ل محل جوبيه ف��ي وزارة
الدفاع ،أي جيرار لونغي .ويذكر الجميع
أن��ه في  ١١آذار من العام املاضي ،عندما
سئل لونغي ،بصفته رئيس كتلة الشيوخ
ال �ت��اب �ع��ة ل� �ح ��زب س � ��ارك � ��وزي ،ع ��ن مالك
ب��وت�ي��ح امل��رش��ح ل �ي��رأس «ال�ه�ي�ئ��ة العليا
ملكافحة العنصرية وم��ن أج��ل العدالة»،
ج ��اء رده ب�م�ث��اب��ة ص��دم��ة للفرنسيني إذ
ق � ��ال إن � ��ه «ش �خ �ص �ي��ة م �ع ��روف ��ة ويمتلك
صفات أخالقية حميدة ،لكنه ليس الرجل
املثالي» .وأضاف من املستحسن «اختيار
مسؤول من أصول فرنسية بحتة لتولي
هذه املهمات».
ب��ال�ط�ب��ع ،س ��وف ت �ع��ود االن �ت �ق��ادات لهذه
التصريحات وقد يسأله أحد الصحافيني
الجديد إلى أصول
هل سينظر من موقعه
ّ
ال �ج �ن��ود ال ��ذي ��ن س� ��وف ي ��وق ��ع ع �ل��ى أمر
إرسالهم إلى ميادين املعارك .وعلى الرغم
من تصريحاته ،فإن اختيار لونغي يذهب
أيضًا في اتجاه إرض��اء اليمني املتطرف،
ما يدل إن لزم األمر على أن الربيع عربيًا
ك��ان أو ال ،ف��إن س��ارك��وزي ال يتغير فهو
ي �ع��رف أن ع�ل�ي��ه «س��رق��ة أص� ��وات اليمني
املتطرف» للبقاء في اإلليزيه.

ّ ّ
إسرائيل :إيران وحزب الله يموالن االحتجاجات
اتهم مسؤولون إسرائيليون إيران وحزب
ال �ل��ه ب�ت��وج�ي��ه االح �ت �ج��اج��ات ف��ي العالم
ال�ع��رب��ي وت�م��وي�ل�ه��ا ،م�ت��وق�ع�ين أن تصل
م��وج�ت�ه��ا إل��ى األردن ول �ب �ن��ان ،ف��ي وقت
انتقدت فيه صحف عبرية صمت القيادة
اإلسرائيلية وعدم مبادرتها إلى طمأنة
ال��رأي العام الداخلي حيال التسونامي
الذي يجتاح الشرق األوسط.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
أم��س ،عن مسؤولني إسرائيليني قولهم
إن «إس ��رائ� �ي ��ل ت �ت��اب��ع ب �ق �ل��ق محاوالت
إي� ��ران وح� ��زب ال �ل��ه واإلخ� � ��وان املسلمني
ال �ت��أث �ي��ر ف ��ي األح � � � ��داث» ،وإن «اإلسالم
الراديكالي نشط جدًا من وراء الكواليس
ويساعد على تمويل وتوجيه جزء ّ
مما
يبدو في التلفزيون أن��ه يشبه انقالبات
ديموقراطية ضد أنظمة استبدادية».
وأض��اف املسؤولون أنفسهم «برز خالل
ن �ه��اي��ة األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ت�ص�ع�ي��د في
م �س �ت��وى ع �ن��ف ال �ت �ظ��اه��رات ف ��ي أنحاء
ال� �ع ��ال ��م ال � �ع� ��رب� ��ي» .وت ��اب� �ع ��وا «مفعول
الدومينو ال��ذي يمر على العالم العربي
ّ
ل ��ن ي �ت ��وق ��ف ع �ن��د ل �ي �ب �ي��ا ب ��ل سيستمر
ويصل إل��ى كل واح��دة من دول املنطقة،
وضمنها األردن ولبنان».
وف��ي ال�س�ي��اق ،رأى السفير اإلسرائيلي
السابق في إيران ومنسق أعمال الحكومة

اإلسرائيلية إب��ان االح�ت�لال اإلسرائيلي
للبنان ،أوري لوبراني ،أن ثورات تونس
وم�ص��ر وليبيا واالح�ت�ج��اج��ات ف��ي دول
عربية أخرى تؤدي إلى تعزيز قوة إيران.
وقال لإلذاعة العامة اإلسرائيلية ،أمس،
«ل �ق��د ن �ش��أت م �ع��ادل��ة م �ف��اده��ا أن ��ه كلما
ت��راج �ع��ت ق ��وة ا ّل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة زادت
ق ��وة إي� � ��ران» ،م��ت�ه�م��ًا ط �ه��ران بالوقوف
وراء ت �ح��ري��ك االح �ت �ج��اج��ات ف��ي اليمن
والبحرين ألنها «تريد تحقيق إنجازات
في هاتني الدولتني».
وم �ث �ل �م��ا ه ��ي ال �ح ��ال م �ن��ذ ب ��داي ��ة موجة
الثورات الشعبية في العالم العربي ،بقيت
عال
الصحف اإلسرائيلية على مستوى ٍ
من املواكبة والتغطية لألحداث .وفي ما
يعكس حالة القلق التي تنتاب الوسط
الشعبي داخل إسرائيل من هذه األحداث،
ّ
وج� � �ه � ��ت ص �ح �ي �ف ��ة «م� � �ع � ��اري � ��ف» أمس
انتقادًا إلى القيادة األمنية والسياسية
اإلسرائيلية طالبتها فيه بطمأنة الرأي
العام وإشراكه في قراءتها للواقع وسبل
االس �ت �ع��داد ل ��ه .وت �ح��ت ع �ن��وان «زعماء
الصمت» ،كتب ي��ارون ديكيل« ،لقد بات
واض� �ح ��ًا اآلن أن ال� �ش ��رق األوس� � ��ط يمر
بثورة تاريخية ال تقل أهمية عن سقوط
الشيوعية في شرق أوروبا قبل عشرين
عامًا .ما يجري حولنا لم يعد يشبه الهزة

األرض�ي��ة ،ب��ل ه��و ح��راك هائل للصفائح
الجوفية .عيون العالم كلها مشدودة إلى
املنطقة ،ول�لأس��ف ال�ش��دي��د ،ف��إن القيادة
السياسية واألمنية في إسرائيل اكتفت
في األسابيع األخيرة بردود فعل هزيلة
على هذا التسونامي».
وأض� � ��اف ال �ك��ات��ب «ل �ق��د س �ق��ط نظامان
عربيان ،والثالث ،وعلى ما ينّيبدو الرابع
أيضًا ،في الطريق ،لكن يتب أن��ه ليس
هناك من يفكر في هذه الفترة املصيرية
في أن يشرك الجمهور في رأيه» .وعرض
س�ل�س�ل��ة م ��ن األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت �ش �غ��ل بال
اإلسرائيليني وتبعث فيهم املخاوف على
املستقبل ،منها« :كيف تستعد إسرائيل
للشرق األوس��ط الجديد؟ هل هناك أحد
م��ن ب�ين ص�ن��اع ال �ق��رار يفعل شيئًا غير
مشاهدة الدراما التي ينقلها التلفزيون؟
هل هناك خوف على اتفاقات السالم مع
مصر واألردن؟ هل ما يحصل يدعو الى
تحريك املسار الفلسطيني أم السوري؟ أم
ّ
أن ما يحصل بالذات ُيعد سببًا وجيهًا
ل�ل�ت��ري��ث واالن� �ت� �ظ ��ار؟» .وخ �ل��ص إل ��ى أن
صمت القادة اإلسرائيليني ّيطرح تقديرًا
حزينًا هو أنه ليس لدى صناع القرار في
إسرائيل أي فكرة عن كيفية االستعداد
ملواجهة ما يحصل.
(األخبار ،يو بي آي)

